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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Tarkastuslautakuntamme, aloitti toimikautensa viime 
syksynä. Tällöin aloimme tutustua tehtäväämme, sekä 
miettiä nelivuotiskauttamme, sekä kaupunkimme haas-
teita ja mahdollisuuksia.

Arviointikertomuksessamme kiinnitimme huomiota 
muutamaan asiaan:

• Kaupungissamme tulee noudattaa tarkemmin 
hallintosääntöä, kaikessa päätöksenteossa.

• Kaupunkimme laskennallinen omavaraisuus pro-
sentti on laskenut alle 50 %. (Hyvänä pidetään yli 
70%.) (Omavaraisuusaste = pääoma + poistoero 
+ vapaaehtoiset varaukset, suhteutettuna taseen 
loppusummaan - saadut ennakot)

• Kehityskeskusteluita on pidetty vasta 76,6%:lle 
työntekijöistä.

Hyvinvointialueiden toiminnan alkaminen vuonna 
2023 tarkoittaa kaupungillemme epävarmuuden 
aikaa, kunnes uuden järjestelmän alkukankeudet ja 
rahoitusongelmat on selvitetty.

Kaupunkimme talouden tukeutuminen osinkotulojen 
varaan on riskialtista, osinkotulot ovat talouteemme 
hyvä lisä, jota tulisi vahvistaa, mutta kaupunkimme 
talous ei voi nojata liian raskaasti osittain epävar-
maan osinkotuottoon.

 

Edessämme on suuria haasteita: huoltosuhteen 
heikkeneminen, työvoiman saatavuus, kaupunkimme 
veto- ja pitovoiman vahvistaminen, Venäjän hyökkä-
yssodan ja muiden kriisien aiheuttama taloudellinen 
epävarmuus, sekä lähitulevaisuudessa eteen tuleva 
pakottava tarve rakenteellisiin uudistuksiin.

Lopuksi haluan kiittää kaupunkimme kaikkia työnteki-
jöitä ja virkamiehiä siitä, että olette hoitaneet työnne 
hyvin koronapandemiasta ja maailman kriiseistä 
huolimatta. Koronan ja erilaisten kriisien jälkimainin-
git tuovat meille kaikille vieläkin eteen yllätyksellisiä 
tilanteita lähes päivittäin. 

Yhteistyö on sujunut joka suuntaan ongelmitta, josta 
kiitos teille kaikille ja kiitos tarkastuslautakunnan jäse-
nille, sekä erikseen sihteerille hyvästä yhteistyöstä ja 
mielenkiintoisesta lautakunnan alkutaipaleesta.

Hyvää, rentouttavaa ja  
hyttysvapaata kesää itse kullekin!

Jouni Vallin 
Tarkastuslautakunnan  

varapuheenjohtaja
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TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

Lautakunnan tehtävät 

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastus-
lautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hal-
linnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. 
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston 
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat 

asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 
Kuntalain lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävistä mää-
rätään kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallinto-
säännössä. 

Lautakunnan kokoonpano - 2021

 
varsinaiset jäsenet     henkilökohtaiset varajäsenet

 Myllymäki Anna-Liisa, pj.     Ranta Mervi
 Nyysti Kaija, vpj.     Kohtakangas Maarit
 Alakoski Sirpa      Korpela Aija
 Alkula Martti      Uimonen Kari
 Harju Aulis      Koivisto-Rajala Mari
 Keski-Valkama Pauli     Tiittanen Teppo
 Kivistö Hannu-Pekka     Latvala Ahti
 Niemi Anna-Kaisa     Kytösaari Veikko
 Ranta Anita      Leppälä Heli 

Lautakunnan kokoonpano 2021 - 2025

 
varsinaiset jäsenet     henkilökohtaiset varajäsenet

 Hakola Aaro, pj.     Kälviäinen Irma 
 Vallin Jouni vpj.      Lamminmäki Teemu
 Alakoski Sirpa      Silván Tarja
 Hirsimäki Riku      Rantamäki Markku
 Kahari Osmo      Välimaa Juha
 Kivistö Hannu-Pekka     Anttila Kyösti
 Latvala Merja      Alkula Martti
 Ojanperä Anne     Saari Taina
 Vettenranta Marja-Liisa    Sainio Anita 

Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut arkistosihteeri Paula Hietikko.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.3.2016 valinnut vuosien 2016−2018 lakisääteistä hallinnon ja 
talouden tarkastusta suorittamaan JHTT-yhteisö PwC Julkistarkastus Oy:n. Optio sopimuksen jatkamiselle 
vuosille 2019−2021 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.6.2018. KPMG Julkistarkastus Oy on ostanut PwC 
Julkistarkastus Oy:n ja he ovat ilmoittaneet 14.10.2019 saapuneella kirjeellään vastuunalaisen tilintarkastajan 
vaihtumisesta.
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Lautakunnan toiminta

Työnsä päättänyt lautakunta piti kahdeksan kokousta 
kevätkaudella 2021. 

Uusi, elokuulla valittu lautakunta piti viisi kokousta 
syyskaudella 2021. 

Arvioinnin painopistealueena on sote-uudistuksen 
vaikutukset vuonna 2021. 

Tarkastuslautakunnalla ei ole vielä mahdollisuutta 
kommentoida sote-uudistuksen vaikutuksia, joten 

pidetään tilintarkastajan tarkastussuunnitelman mukai-
sesti painopistealueena tekninen osasto.

Kokouksissaan lautakunta on kuullut kaupungin 
toimintaan ja talouteen liittyvissä sekä ajankohtaisissa 
asioissa johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita. 

Kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita ja niiden 
toteutumista on seurattu toimielinten pöytäkirjojen ja 
kaupunginhallituksen antaman toimintakertomuksen 
avulla sekä muilla tavoin koko kaupungin osalta.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

YLEISTÄ

Valtuuston asettamat tavoitteet ja 
niiden toteutumisen arviointi

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toimin-
nallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat 
ja tuloarviot. Talousarviossa ja -suunnitelmassa 
hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja 
talouden tavoitteet.

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien 
tavoitteiden toteutumisen avulla kunnan toiminnan 
tuloksellisuutta. Sisäisen valvonnan tehtävänä on 
varmistaa, että toiminta on tuloksellista, tiedonsaanti 
luotettavaa ja että toimintaperiaatteita noudatetaan.

Sisäisen valvonnan ja konsernival-
vonnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämi-
nen on kuvattu tasekirjassa. 

Vuoden 2020 arviointikertomuksen 
käsittely, toimenpiteet ja kommentit

Kaupunginhallitus antoi 8.11.2021 lausunnon tarkas-
tuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen 
huomioihin. Tarkastuslautakunta toteaa, että liittee-
seen kerätyt vastaukset arviointikertomukseen oli 
pääsääntöisesti huolellisesti ja hyvin laadittu, mutta 
kaikkiin huomioihin ei saatu täsmällisiä vastauksia.

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laa-
dittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan 
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava 
se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien 
on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun 

mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilin-
päätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsitel-
täväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesä-
kuun loppuun mennessä. Tilinpäätös allekirjoitettiin 
4.4.2022.
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ELINVOIMAOSASTO

Elinvoimaosaston palveluihin kuuluvat elinvoimalauta-
kunnan alaisuudessa toimiva kehittämisyksikkö, maaseu-
tulautakunta sekä maatalousyrittäjien lomituspalvelut.

Elinvoimaosaston vuoden 2021 toimintakulut ovat 8,5 
milj. euroa ja toimintatuotot 7,4 milj. euroa.

Kehittämisyksikkö toimii uuden elinvoimalautakunnan 
alaisuudessa ja vastaa lautakunnan asioiden valmiste-
lusta ja toimeenpanosta.

Lautakunnan tehtävät: 

• Kasvattaa kaupungin veto- ja elinvoimaa 
• Edistää kaupungin vuorovaikutusta yritysten 

kanssa 
• Lisätä asukkaiden, yhdistysten ja yhteisöjen osalli-

suutta ja vaikutusmahdollisuuksia 
• Kasvattaa kaupungin tunnettuutta ja positiivista 

imagoa 
• Edustaa kaupunkia Kurikan tapahtumissa 
• Koordinoida kaupungin kansainvälistymistä ja 

ystävyyskaupunkitoimintaa 
• Tehdä aloitteita elinkeinoelämän, hyvinvoinnin 

ja kulttuurin kehityshankkeista ja ohjata niiden 
valmistelua 

• Seurata yritysten, yhdistysten ja kaupungin asuk-
kaiden tyytyväisyyttä kaupungin tarjoamiin palve-
luihin ja tehdä esityksiä palvelun kehittämiseksi 

• Arvioida toimintaansa säännöllisesti

Kehittämistoimi toteuttaa valtuuston hyväksymää elinvoi-
maohjelmaa 2018–2021 ja sen pohjalta laadittua kehit-
tämisohjelmaa. Elinvoimaohjelma on osa kaupunkistra-
tegiaa, jonka yksi strateginen painopiste 2019-2025 on 
yrittäjä-Kurikka. Kehittämistiimi vastaa kehittämisohjel-
man laadinnasta ja toimenpiteiden toteuttamisesta elin-
voimalautakunnan tehtäväkentän puitteissa. Yrityspalve-
lupiste FORMU tarjoaa yhteistyökumppaniensa kautta 
kattavat yrityspalvelut yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

Palvelut koostuvat mm. kaupungin elinkeinotoimesta 
ja hanketoimijoista, SeAMK maakuntakorkeakoulusta, 
Kehittämiyhdistyksistä Leaderista ja Liiveristä sekä 
Uusyrityskeskuksesta.

Valtionosuuksia maksettiin kaupungille 1.8 milj. 
euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin 
valtio tuki kuntataloutta koronapandemian aikana.

Kaupungin verokertymä on lähes 2,7 milj. enemmän 
kuin edellisenä vuonna johtuen kiinteistöveron kas-
vusta ja yhteisöveron kuntaosuuden väliaikaisesta 
10 %:n korotuksen vaikutuksesta. 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 

61 §:n mukaan toimielimet seuraavat toiminnan ja 
talouden toteutumista. Mikäli seurannan perusteella 
arvioidaan, etteivät palvelu- ja vuosisuunnitelmassa 
asetetut tavoitteet toteudu tai määrärahat eivät 
muutoin riitä, toimielimen tulee päättää palvelu- ja 
vuosisuunnitelman tarkistuksesta, jolla rahoitustarve 
katetaan palvelu- ja vuosisuunnitelman uudelleen 
kohdentamisella, tai valtuustolta on anottava lisära-
hoitusta.
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Maaseutupalvelut tuottavat osana kehittämispalveluja 
maaseutuhallintoon ja maaseudun kehittämiseen liittyviä 
palveluja yrityksille ja asukkaille. 

Tärkeimmät toimenpiteet 

• Elinvoimalautakunnan määrittelemät painopisteet 

• Magneetin alueen markkinointi 

• Kurikan Kampuksen vetovoiman lisääminen, yritys-
yhteistyön edistäminen ja tapahtumien järjestämisessä 
tukeminen.

Elinvoimaosastolla oli 31.12.2021 palvelussuhteessa 
133 vakinaista työntekijää eli 15 % kaupungin kaikista 
vakinaisista työntekijöistä. Määräaikaisia työntekijöitä 
elinvoimaosastolla oli 73. Edellä mainituista lomitustoi-
men palveluksessa oli maatalouslomittajia 93.
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HALLINTO JA TALOUSOSASTO

Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupunginhallituksen 
ja –valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöön-
panosta. Hallinto- ja talousosaston talousarvioon 
sisältyvät vaalit, tilintarkastus, keskushallinto ja JIK-ti-
laajalautakunta. Keskushallintoon sisältyvät kau-
punginvaltuusto, kaupunginhallitus, hallintopalvelut, 
toimistopalvelut, henkilöstö- ja taloushallinto, atk-pal-

velut sekä suurimpana kulueränä perusturva.

Terveys-, vanhus- ja ympäristöterveydenhuollon pal-
velut on ostettu 1.1.2009 alkaen ja sosiaalipalvelut 
1.1.2013 alkaen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayh-
tymältä. Perusturvan palveluiden tilaamisesta vastaa 
tilaajalautakunta.

• Elinvoimaosastolla on huolehdittu koronatukien ja 
-avustusten jaosta. 

• Maaseutulautakunta yhdistyi elinvoimalautakun-
taan pitäen viimeisen kokouksensa kesäkuussa.

• Maaseutupäällikkö on toiminut edelleen poik-
keusolojen jatkuessa myös kaupungin valmius-
päällikön tehtävässä osana poikkeusolojen 
organisaation ja eri valmiusryhmien toimintaa 
sekä viranomaisten ja kaupungin yhteistyön koor-
dinointia ja kehittämistä sekä valmistellut häiriöti-
lanteiden johtamisen tilannekorttien käyttöönottoa 
yhdessä laajan viranomais- ja sidosryhmäko-
koonpanon kanssa.

• TIME eli tulevaisuuden ilmastoviisas maatalous-
tuotanto E-P:lla -projekti on käynnissä yhteistyössä 
SeAMK:in ja yli kahdenkymmenen maatilan 
kanssa. 

• Puhtaalla maataloudella on hyödynnettävissä 
olevaa matkailu- ja markkina-arvoa.

• Biokaasu on tulevaisuuden kasvava energia-
muoto.

• Työllisyyden kuntakokeilusta odotetaan vaikutta-
vuuden arviointia.

• Kurikan kaupungin hallinnoima Welcome2ep 
-hankkeelle saatu jatkorahoitus mahdollistaa 
maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen 
laajentumisen koko Etelä-Pohjanmaan alueelle 
(pl. Seinäjoki). 

• Reagoitava nopeasti työvoimatarpeisiin.
• Lisätään aktiivisuutta tulevien ja kasvua hakevien 

yritysten ohjaukseen ja palveluun. 
• Maksutonta yritysneuvontaa on annettu ja vaikut-

tavuutta ja tavoitettavuutta päästään seuraamaan 
Gemilon CRM-järjestelmästä saatavilla raporteilla.

• Kurikka palvelee –messut ja Asu&Elä –tapahtuma 
yhdistettiin yhdeksi Asu&Elä –messuiksi, mutta 
sitten siirrettiin eteenpäin vuoteen 2022.

• Viriteltävä yhteistyötä paikallislehtien kanssa 
uusien yritysten esittelyyn.

• Matkailun edistäminen kannattaa ottaa vaka-
vasti ja tuoda esiin jo olemassa olevia reitistöjä ja 
nähtävyyksiä.

Kaupunginvaltuusto on 8.10.2018 hyväksynyt elinvoimaohjelman 2018−2021 ja kehittämisohjelman 2018−2021.
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Hallinto- ja talousosaston vuoden 2021 toimintakulut 
ilman perusturvaa olivat 8.7 milj. euroa ja toiminta-
tuotot 0,3 milj. euroa. 

Talousarviossa 2021 on mainittu, että hallinto- ja 
talousosaston tavoitteena on hyvä hallinto, jossa 
hyödynnetään nykyaikaista toimistotekniikkaa sekä 
tehdään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Talous-
palveluiden tavoitteena on talouden seuranta, rapor-

tointi ja koko kaupungin jokapäiväisten talousasioi-
den laadukas hoito. Tukipalvelukeskuksen tavoitteena 
on tuottaa palvelut laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Hallinto- ja talousosastolla oli 31.12.2021 palvelus-
suhteessa 45 vakinaista työntekijää eli 5,7 % kaupun-
gin vakinaisesta henkilöstöstä. Määräaikaisia työn-
tekijöitä oli vuoden lopussa hallinto- ja talousosaston 
palveluksessa 10 ja työllistettyjä 3.

• Valtiokonttorin ohjaama talousraportointi kunnissa 
uudistui vuoden alussa. Muutoksia on tehty mm. 
laskentakohteissa, kustannuslaskennassa ja rapor-
tointijärjestelmässä. Tiliöintityö on lisääntynyt mer-
kittävästi. Ohjelmatoimiston tuote ei ole vastannut 
tarvetta ja resursseja tarvitaan vielä vuoden 2022 
keväälle asti.

• Palkkahallinnon järjestelmämuutos on edelleen 
keskeneräinen ja aikataulutus sidoksissa palvelun 
tuottajaan.

• Tietohallinnon asiakasmäärät ovat kasvaneet mm. 
vuoden 2022 alusta siirtyvän lomituspalveluhen-
kilöstön vuoksi.

• Hallintosääntö hyväksyttiin 1.8.2021, sen noudat-
taminen huomioitava kaikessa päätöksenteossa.

• Talouden tasapainotustoimikunta on kokoontunut 
epäsäännöllisesti. Tarkastuslautakunta on kiinnos-
tunut käsitellyistä asioista, keinoista, toimenpiteistä 
ja tuloksista.
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• Asioiden valmistelu esittelyyn on osin puutteellista 
ja niitä on palautettava takaisin valmisteluun.

• Laillisuuden tarkastus osin epämääräistä, poliittiset 
päättäjät joutuvat maallikkopohjalta arvailemaan 
lain tulkintaa.

• Hallinnon hajanaisuus vaikeuttaa asioiden valmis-
telua ja viranhaltijoiden yhteistyötä.

• Henkilöstöjohtamisen koulutusta pitää lisätä ja 
kehittää. 

• Hyvän asiakaspalvelun tulee olla kaupungille 
kunnia-asia suorittavasta portaasta virkamiehiin 
ja luottamushenkilöihin saakka. Koulutusta on 
tarjottava.

• Viestinnän ja tiedottamisen järkiperäistäminen 
auttaa hahmottamaan tärkeät asiat.

• Vaalien kustannuksia nosti koronapandemian 
aiheuttamat toimenpiteet, joista suurimpina suo-
javarusteiden hankkiminen sekä virkailijoille että 
äänestäjille ja ennakkoäänestysajan pidentämi-
nen kaksinkertaiseksi entiseen verrattuna. Tarkas-
tuslautakunta kiinnitti huomiota vaalilautakuntien 
suureen määrään, joka on Kurikassa kuusitoista 
ja huomautti vastaavan kokoisissa kaupungeissa 
olevan neljä vaalilautakuntaa. Kustannussäästö 
on huomattava, kun vaalilautakuntia karsitaan.

Perusturva

Perusturvan tulosyksikön tilalle perustettiin vuonna 
2021 tilastomuutosten vuoksi SOTE-palvelut -niminen 
tulosyksikkö. Sen kokonaismenot olivat 93.823.514 
euroa ja tulot 347.752 euroa. Tulot koostuvat JIK 
ky:n kunnille välittämästä asukaslukuperusteisesta 
COVID-korvauksesta.

Palvelusitoumuksena mainitaan laadukkaiden sosi-
aali- ja terveyspalveluiden saaminen kuntalaisille 
oikea-aikaisesti ja määrällisesti oikein. Tilaajalauta-
kunta edellyttää tasalaatuisia, laadukkaita ja vaikut-
tavia perusterveydenhuollon palveluja. Painotetaan 
ennalta ehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä.
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JIK ky:ssä oli 31.12.2021 palvelussuhteessa 1 084 
henkilöä, vuonna 2020 vastaava luku oli 1 042 
henkilöä. Vertailuluvusta on poistettu työterveyshuol-
lon henkilöstö (Työterveydenhuollon henkilöstö, 11 
työntekijää, mukaan lukien vertailuluku on 1 053 
henkilöä. Työntekijöistä vakituisia oli vuoden 2021 
lopussa 786 kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 
800. Työterveydessä oli tuolloin 8 vakituista henkilöä, 
jotka eivät sisälly vertailulukuun.

Toteutuneet henkilötyövuodet yhteensä olivat vuonna 
2021 964,7 ja vuonna 2020 808,5, sisältäen työter-
veyshuollon henkilötyövuodet.

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-
sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(980/2012) 5 §:ssä määrätään suunnitelmasta 
ikääntyneen väestön tukemiseksi. JIK ky:n, johtokunta 
on 25.10.2019 on hyväksynyt Etelä-Pohjanmaan 
ikäihmisten yhteen sovitetun palvelukokonaisuussuun-
nitelman vuosille 2019-2025.

• Pandemia jatkui vielä vuoden 2021 vaikuttaen 
toimintoihin ja nostaen kustannuksia.

• VATE:n valmistelujaostojen työssä on mukana yli 
30 henkilöä, jotka tekevät merkittävästi aikaa 
vievää työtä täysin oman työnsä ohella.

• Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota hoitajapu-
laan ja henkilöstön työssäjaksamiseen.

• Ikäpysäkki - maksutonta terveyspalvelua on tar-
jolla yli 65-vuotiaille.

• Asumisen tukeminen kotiin kaipaa uusia asumisen 
muotoja, kuten esteettömiä kerrostaloasuntoja 
tai asuntoalueita, että on vähemmän kulkemista 
hoidettavien välillä.
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SIVISTYSOSASTO

Sivistysosaston toimialaan kuuluvat sivistystoimi, var-
haiskasvatuspalvelut, kirjasto, liikunta- ja nuorisotoimi 
sekä kulttuuritoimi.

Sivistysosaston vuoden 2021 toimintakulut olivat 
yhteensä n. 40 milj. euroa ja toimintatuotot n. 2,5 milj. 
euroa.

Sivistysosastolla oli 31.12.2021 palvelussuhteessa 
451 vakinaista työntekijää eli 57 % kaupungin vaki-
naisesta henkilöstöstä. Määräaikaisia työntekijöitä oli 
vuoden lopussa sivistysosaston palveluksessa 160.
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• Kouluverkkotyöryhmän lopetettua toimintansa 
uuden valtuustokauden alettua, perustettiin var-
haiskasvatuksen ja opetuksen kehittämisen toi-
mikunta jatkamaan kouluverkkotyöryhmän työtä 
1.11.2021 – 31.5.2023.

• Sivistysosasto on hyödyntänyt hankkeita hyvin.
• Koululaisia ja opiskelijoita liikkumiseen kannus-

tavia hankkeita on ollut eri ikäisille. Liikuntahank-
keiden tavoitteena on kurikkalaisten liikunnallinen 
elämäntapa. Onko jäänyt pysyviä käytäntöjä?

• Tietopankit varhaiskasvatukseen ja perusopetuk-
seen sekä lukio-opetukseen liittyen ovat saatavilla 
kaupungin nettisivuilla

• Vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusten ja 
opintojen tukemiseen on käytetty rahastojen ja 
kaupungille luovutettuja perintövaroja. Varojen 
käytöstä vastaa diakoniatyön asiantuntija. 

• Tarkastuslautakunta suosittelee yhteisöllisyyden 
lisäämistä kaikille kouluasteille.

• Kouluverkkoratkaisut on mahdollista toteuttaa 
myös hallitusti, kuten Keskikylän, Tuiskulan ja 
Sänttin koulujen kohdalla.

• Koulujen johtokunnat lakkautettiin, mitä vaikutuk-
sia on nähtävissä?
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OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET -TAULUKKOON EI SAATU TIETOJA AJOISSA

Huomiona mainitaan, että Jalasjärven yläasteen kustannukset sisältää myös mm. väistötilojen sisäisen vuokran.

Laskelmassa ei ole huomioitu valtionosuuksia eikä muitakaan tuloja ja tuottoja, ainoastaan käyttömenot. 
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Peruskoulun ala-asteet Oppilasmäärä toteutunut  
2021

Oppilasmäärä keskiarvo 
2020−2021

Hirvijärvi 55 57

Jurva 1-6 lk 214 211

Kangas 126 132

Keskikylä 28

Kirkonkylä + pienluokat 271+2 227+38

Koivisto 40 49

Koskue 53 50

Luopajärvi 73 71

Luopa 57 62

Metsola 57 62

Mieto 62 65

Paulaharju + pienluokat 280+4 235+32

Säntti 31

Tuiskula 67 46

Peruskoulun ala-asteiden oppilasmäärät 2020-2021

PERUSKOULUN ALA-ASTEIDEN OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKET -TAULUKKOON 
EI SAATU TIETOJA AJOISSA
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Peruskoulun yläasteet Oppilasmäärä keskiarvo 
2019−2020

Oppilasmäärä keskiarvo 
2020−2021

Jalasjärven yläaste 235 248

Jurvan yhtenäiskoulu 7-9 120 120

Kurikan yhteiskoulu 358 333

Peruskoulun yläasteiden oppilasmäärät 2020-2021

PERUSKOULUN YLÄASTEIDEN OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET –TAULUKKOON 
EI SAATU TIETOJA AJOISSA

LUKIOIDEN OPPILASMÄÄRÄTIETOJA EI SAATU

LUKIOIDEN OPPILASKOHTAISET KUSTANNUKSET –TAULUKKOON EI SAATU TIETOJA

Lukiot Oppilasmäärä keskiarvo 
2018−2019

Oppilasmäärä keskiarvo 
2019−2020

Jalasjärven lukio 109,0 111,0

Jurvan lukio 58,0 55,0

Kurikan lukio 192,5 231,5

Lukioiden oppilasmäärä 2018−2021
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Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat lasten päivä-
hoito, esiopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminta. Var-
haiskasvatuspalveluissa on kaupungin suurimpia 
ammattiryhmiä, kuten lastenhoitajia 84, perhepäivä-
hoitajia 37 ja varhaiskasvatuksen opettajia 46.

Vuonna 2021 tehtiin päätös maksuttomasta varhais-
kasvatuksesta ja sitä toteutetaan vuoden 2022 alusta 
lähtien.  

Esiopetuslapsen hinta / vuosi 8 737 euroa, 
20.9. tilastointipäivänä 197 lasta.

Varhaiskasvatuksen toimintakulut olivat yli 12,5 milj. 
euroa ja toimintatuotot n. 0,9 milj. euroa. Varhaiskas-
vatuksen kokonaislapsimäärä 31.12.2021 oli 736.

Varhaiskasvatuksessa aloitettu lain edellyttämä henki-
löstörakenneselvitys ja sen aiheuttama muutos on läh-

tenyt käyntiin. Päteviä varhaiskasvatuksen opettajia 
on ollut niukasti hakijoissa, mutta lähes kaikki vakitui-
set paikat on saatu täytettyä pätevillä opettajilla.

Kurikassa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilutoimipai-
koiksi opetus- ja kulttuuriministeriö valikoi Iloniemen 
päiväkodin ja Kankaan päiväkodin.

• Liikkuva varhaiskasvatushanke loppui kesällä, 
mutta aktiivinen yhteistyö jatkuu edelleen liikunta-
toimen kanssa.

• Liikkumisen vuosikello laadittu toiminnan tueksi. 

• Palveluseteliä käytti 59 asiakasta (7 %).
• Kuntalisä 150 €/alle 2 v. lapsi/kk,  

maksettu 128 712 €.
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Kirjastopalvelut

Kirjasto on sivistyksen peruspalvelua, joka edistää 
alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elä-
myksiin, tietojen ja taitojen hankintaan sekä kansalais-
valmiuksien kehittämiseen. Kirjasto tarjoaa maksutta 

käytettäväksi kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakume-
netelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuk-
sen.

• Kirjastot toimivat koko vuoden ilman koronasulkuja. 
• Kurikka-LIVE –lähetykset jatkuneet.
• Kirjasto tarjoaa erilaisia palveluja ja välineitä 

kuntalaisten käyttöön. 
• Kirjasto tarjoaa kansainvälistä palvelua.
• ’’Vieläkin parempi Eepos 2’’-hankkeella on 

tarkoitus tukea mm. digitaalisten palvelujen käyt-
töönottoa.

• Omatoimikirjastot ovat olleet hyvänä lisänä kir-
jastopalveluihin. Alkuongelmien jälkeen nostettiin 
ikäraja 18 vuoteen ja tilanne on rauhoittunut.

• Monitoimiautopäätös tehtiin keväällä 2021, mutta 
toteutus vasta vuoden 2022 aikana. 
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Liikuntapalvelut

Liikuntatoimen tehtävänä on kuntalaisten aktivointi 
liikuntaan sekä liikuntapaikkojen ja alueiden ylläpito.

Liikuntapalvelujen toimintakulut olivat lähes 2,5 milj. 
euroa ja toimintatuotot 0,2 milj. euroa.

Molskiksen kiinnioloaika oli koronan vuoksi yhtämittai-
sesti 3.12.2020-19.1.2021. 

Asiakas on voinut varata uintiajan sähköisellä varauska-
lenterilla 20.1.2021 lähtien osoitteessa Vello.fi, puheli-
mitse tai käymällä paikan päällä tekemässä varauksen. 
Varattavat ajat ovat olleet kestoltaan 1,5 h ja asiakas on 
voinut tehdä kolme uintivarausta viikkoa kohden. Kuri-
kan uimahallin asiakasmäärärajoitukset ovat vaihdelleet. 
Ryhmätoiminta ja koululaisuinnit on pyritty toteuttamaan 
aukioloaikojen ulkopuolella. 

Polskis oli kiinni helmikuun loppuun saakka. Halli 
aukesi maaliskuun 1. päivä, sähköisellä ajanvarauk-
sella Vello.fi sivuston kautta. Ajan on voinut varata 
paikan päällä, puhelimitse tai tekemällä itse varauk-
sen Vellossa. Polskiksessa on käytössä 2 h sekä 1,5 h 
varausaikoja. Ryhmäkoko on rajattu 10 henkilöön/
uintiaika. Ryhmätoiminta ja koululaisuinnit on toteutettu 
aukioloajan ulkopuolella. Ajanvaraussysteemi on huo-
mattu henkilökunnan puolesta toimivaksi systeemiksi ja 
on saanut hyvää palautetta myös asiakkailta.

Vapaa-aikatoimi

Vapaa-aikatoimeen kuuluvat vapaa-aikalautakunta, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut ja kulttuuripalvelut.

Vapaa-aikatoimen toimintakulut olivat 3,6 milj. euroa ja toimintatuotot 0,5 milj. euroa.

• Jaettujen avustusten kokonaismäärä oli yli 90 000 euroa ja uusi sähköinen avustushaku on käytössä.
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Nuorisopalvelut

Nuorisolain tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itse-
näistymistä sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. 

Hyvinvoiva Kurikka: Kaikille nuorille mahdollisuus osal-
listua nuorisotoimen palveluihin.

Nuorisopalvelujen toimintakulut olivat yli 0,8 milj. euroa 
ja toimintatuotot 0,2 milj. euroa.

Nuorisovaltuuston tekemät määrärahojen käyttöpää-
tökset hyväksyy päätöksellään toimintaa ohjaava 
kaupungin viranhaltija, nuorisotoimen päällikkö (KV 
22.5.2017).

• Palveluseteleitä yli 65- vuotiaiden ohjattuun ja 
tavoitteelliseen voimaharjoitteluun käytettiin aktii-
visesti, käyttömäärä 27 875 kpl.

• Uimahallit kiinni alkuvuodesta.
• Jurvan ketteryysrata on ollut suosittu.
• Nuorisopassi on ollut edelleen suosittu, käyttäjiä 

940, käyttökertoja 2850.

• Hankkeet, jotka kannustavat omatoimiseen liikku-
miseen, on hyvin toteutettu.

• Luonnon houkuttelevuutta on huomioitu erityisesti 
nyt korona-aikana luontoreittisovellus Seppo-peli-
alustalla.

• Nuorten työpajatoiminnan uudet tilat antoivat 
uutta pontta toiminnalle, asiakkaita 37, käyntiker-
toja 1497. 

• Nuorisotyön jalkautuminen ’’Koulunuorisotyö’’ 
-hankkeen muodossa kouluihin on tärkeä tuki 
oppilaille.

• Etsivä nuorisotyö on erittäin tarpeellinen osa 

nuorten tukemista koulun tapahtumissa. Nuoriso-
työllä on monia keinoja tavoittaa nuoria erilaisilla 
yhteydenotoilla ja tapaamisilla nuorten ehdoilla.

• Mielen hyvinvoinnin edistäminen, ehkäisevä 
päihdetyö, sosiaalisia vahvuuksia sekä vuorovai-
kutustaitoja kehittävä toiminta – tärkeitä asioita 
yläasteikäisille nuorille.
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Kulttuuripalvelut

Kulttuuritoimintalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa.

Kulttuuripalvelujen toimintakulut olivat 0,3 milj. euroa ja toimintatuotot alle 8 000 euroa. Talousarviossa vuodelle 
2021 on arvioitu toimintatuottoja kertyvän 500 euroa. Vuonna 2020 toimintatuottoja kertyi n. 3 000 euroa.

• Striimaus- ja livelähetyksiä toteutettiin edelleen 
menestyksekkäästi yhteistyössä vapaa-aikatoi-
men kanssa. KurikkaLive-kanavalla on nähtävänä 
toimintaa eri alueilta ja tilaisuuksista.

• Elokuussa aloitti uusi kulttuuripäällikkö, joka toimii 
koko vapaa-aikatoimen vastuualueen esimiehenä.

• Harrastustoiminta-hanke käynnistyi syksyllä 
mukana olevilla kouluilla.

• Uusiakin ideoita saatava kulttuuritapahtumiin ja 
lisää tunnettavuutta maa-kunnan 2. suurimman 
kaupungin tapahtumiin.

• Lautakunnan on pyrittävä siihen, että jokaisessa 
kokouksessa käsitellään liikunnan, vapaa-ajan, 
nuorisopalvelujen sekä kulttuurin tapahtuneita ja 
tulevia asioita esille tuoden ja arvioiden.

• Yhdessä tekeminen on tärkeää jatkossakin.

Tekninen osasto jakautuu tekniseen toimeen ja ympäris-
tötoimeen. Teknisen toimen vastuualueita ovat teknisen 
toimen hallintopalvelut, tilapalvelut, puhtaus- ja ruoka-
palvelut, kunnallistekniikka ja pelastustoimi. Ympäris-
tötoimen vastuualueet ovat ympäristötoimen hallinto, 
rakennus- ja ympäristövalvonta sekä maankäyttö.

Teknisen osaston vuoden 2021 toimintakulut olivat 
yhteensä yli 25 milj. euroa ja toimintatuotot n.21,3 milj. 
euroa.

TEKNINEN OSASTO
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• Hankintalaki edellyttää tarjoajien syrjimätöntä ja 
tasapuolista kohtelua. Kynnysarvon ylittävä han-
kinta ei voi olla paikallisia suosiva. 

• Tarkastuslautakunta huomauttaa, että tarjouspyyn-
töjen kriteeristö voidaan laatia siten, että paikalli-
set yritykset voivat paremmin tarjota kohteisiin.

• Yksityiskohtaiset tarjouspyynnöt auttavat tarjoajia 
tekemään yhtenevän tarjouksen. 

• Huomioidaan kokonaistaloudellisuus ja riskien hal-
linta hyväksyttäessä kohteiden tarjoajia. 

• Elinvoimalautakunnan ja teknisen lautakunnan 
yhteistyö Kurikan yritysten tutuksi tekemisessä pitää 
lisääntyä niin, että tarjonta kohtaa kysynnän.

• Tarkastuslautakunta on seurannut valtuuston 
päätösten hidasta toimeenpanemista koulutilojen 
rakentamisen osalta. Tuiskulan rakennustyöt alkoi-
vat vuonna 2021, mutta Jalasjärven koulurakenta-
minen siirtyi vielä vuodelle 2022.

• Saneerauskohteiden etukäteissuunnittelu pienen-
tää korjausvelkaa.

• Kohteiden suunnitelmien tarkkuus pitää tarjoajat 
tasa-arvoisina.

• Tarpeettomista kiinteistöistä ja väistötiloista on 
päästävä eroon heti kun on mahdollista.

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalveluiden vastuualueen tehtävänä 
on vastata Kurikan kaupungin puhtaus- ja ruokapalve-
luista. Lisäksi palveluja myydään JIK-peruspalveluliike-
laitoskuntayhtymälle eri toimipisteissä Kurikan alueella. 

Puhtaus- ja ruokapalveluiden toimintakulut olivat n. 7,3 
milj. euroa ja toiminta-tuotot 7,2 milj. euroa. 

Siivouskohteiden mitoitukset on tehty tarpeita vastaa-
vaksi vuonna 2021. Henkilöstömitoitusta tarkastellaan 
jatkuvasti ja toimintaa tehostetaan. Haasteita ovat tuo-
neet eläköitymiset ja työntekijöiden korkea keski-ikä.

Tilapalvelut

Tilapalvelujen tehtävänä on kaupungin omistamien kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitotyöt sekä vastaaminen kiinteis-
töjen peruskorjauksista ja uudisrakentamisesta.

Tilapalvelujen toimintakulut olivat lähes 11 milj. euroa ja toimintatuotot 12,7 milj. euroa.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan tehtävänä on mm. ylläpitää, rakentaa ja rakennuttaa kaupungin kadut, katu- ja tievalaistus, torit, 
puistot, liikunta ym. yleiset alueet.

Kunnallistekniikan toimintakulut olivat n. 3,4 milj. euroa ja toimintatuotot 0,7 milj. euroa.
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Ympäristötoimi

Kaupungin strategian mukaan maankäyttötoimialueen 
päämääränä on, että kaupungin maapolitiikka, maan-
käytön suunnittelu ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen 
mahdollistavat monipuolisia rakentamis- ja asumismah-
dollisuuksia. Rakennus- ja ympäristövalvonta seuraa ja 
toteuttaa lupien sekä ilmoitusten käsittelyssä lainsäädän-
nön kehitystä. 

Vuonna 2021 myytiin 10 omakotitalotonttia rakenta-
misvelvoitteella ja 1 teollisuustontti. Kaupungilla on 
kaava-alueilla ja haja-asutusalueilla runsaasti vapaita 
omakotitontteja, rivitalotontteja ja valmiiksi lohkottuja 
teollisuustontteja. Tonttitarjonta on näkyvästi esillä koti-
sivuilla.

• Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty valtuustossa 
kesäkuussa.

• Modifurin puhdistustoimet 2/3 ovat valmiina, 
mutta maaperän biologisen puhdistuksen seu-
ranta kestää vielä keväälle 2023 saakka.

• Markkinointiin on osoitettava määräraha tonttien 
houkuttelevuuden lisäämiseksi.

• Ympäristön siisteys on paras markkinointikeino 
ulkopuolisille ja tuo viihtyisyyttä myös asukkaille. 
Kolmannen sektorin aktivointi ympäristön siistinä 
pitämisessä on mahdollista ja suotavaa.
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• Investointien määrä on nousussa. On kiinnitettävä huomiota investointien tarpeellisuuteen ja rahoitusmah-
dollisuuksiin.

Investoinnit

Vuoden 2021 alkuperäisessä talousarviossa investointimenoihin oli varattu 20,2 milj. euroa. Muutetussa talousarvi-
ossa investointimenot olivat 19,5 milj. euroa. Tilinpäätöksen toteutuma oli 13,9 milj. euroa (nettomenot).

KAUPUNGIN TALOUS

Kaupungin käyttötalousmenojen toteutuma talousar-
vioon verrattuna oli 99,8 % ja tulojen kertymä 100,3 
%. Tilikauden alijäämä oli yli 4,5 milj. euroa.

Kaupungilla oli lainoja 4052 euroa/asukas. Uutta 
pitkäaikaista lainaa nostettiin vuoden aikana 16 milj. 

euroa. Lainakanta kasvoi vain 5 miljoonaa euroa, 
koska lainoja lyhennettiin suunniteltua enemmän.

Omavaraisuusaste oli 49,6 %. Hyvän omavaraisuu-
den tavoitetaso on 70 %:n ylittävä omavaraisuus. 
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• FCG:n loppuraportti siirtyi seuraavaan vuoteen. 
Väliraportti toi esiin käyttötalousmenojen osuuden 
jyrkän kasvun. 

• Väestörakenteen muutos on huolestuttava.

• Kiinnitettävä huomiota korkeakoulutettujen työllis-
tämiseen ja sitouttamiseen paikkakunnalle.

• Lainat nousevat tulevina vuosina 1 000-2 500 €/
asukas
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KONSERNITARKASTELU

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät kaupungin lisäksi tytäryhteisöt (13 kpl), kuntayhtymät (6 kpl) ja osakkuusyh-
teisöt (10 kpl). Konsernin toimintatuotot vuonna 2021 olivat 90,3 milj. euroa ja toimintakulut 233 milj. euroa. 
Konsernin alijäämä on n. 3 milj. euroa ja omavaraisuusaste 36,4 %. Lainakanta 31.12.2021 on yhteensä 134 
milj. euroa eli 6637 euroa/asukas. 

• Kiinteistö Oy Jalasjärven Vuokratalot sulautui 
31.12.2020 Kiinteistö Oy Kärrykartanoon. Toi-
minta on jatkunut samalla henkilöstömäärällä 
fuusiosta huolimatta. Vuokra-asuntojen käyttöaste 
on yli 95 %.

• Kurikan Kaukolämpö Oy investoi merkittävästi 
vuoden aikana.

• Kurikan Vesi Oy:n toiminta on jatkuvaa saneera-
usta ja kehittämistä.

• Kurikan Toimitilat Oy sai AAA-luottoluokituksen 
hyvästä talouden hoitamisesta.

• Onko konserniohjeistus edelleen ajan tasalla?



ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALTUUSTOKÄSITTELY 

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että 
vuoden 2021 arviointikertomuksen perusteella vel-
voitetaan kaupunginhallitus ja lautakunnat antamaan 
tarkastuslautakunnalle lausuntonsa arviointikertomuk-

sessa esitetyistä havainnoista lokakuun loppuun 2022 
mennessä. Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanhallituk-
sen on annettava valtuustolle lausunto toimenpiteistä, 
joihin arviointikertomus antaa aihetta.

KESKEISIMMÄT HAVAINNOT JA KEHITTÄMIS- 
EHDOTUKSET

• Sähköinen arkistointi -hanke jatkuu osa kerral-
laan.

• Konsulttien käytön tarpeellisuus on mietittävä 
tarkoin, koska se lisää kustannuksia. Pyrittävä 
käyttämään omia henkilöstöresursseja.

• Asukkaiden väheneminen on huomioitava tule-
vissa päätöksissä. Mikäli kaupungin väkimäärä 
vähenee vuosittain usealla sadalla, henkilöstön 
määrä ei voi pysyä samana. 

• Ongelmat eivät ratkea palkkaamalla lisää joh-
tajistoa.

• Määräaikaisen henkilöstön määrä on kolmas-
osa koko kaupungin henkilöstön lukumäärästä.

• Työtapaturmien määrä oli 65, joista kolmasosa 
lomituspalvelujen henkilöstölle tapahtuneita. 
Sairauspäivistä lomituksen osuus oli yli 45 %.  

• Valtuustolle on vietävä määrärahamuutokset 
hyväksyttäväksi tilinpäätösvuoden aikana.

• Ylityksiä on lähes kaikissa tilaajalautakunnan 
tilaamissa palveluissa.

• Sivistyslautakunnan lisämäärärahan anomiseen 
on saatava enemmän tarkkuutta, kuten myös 
talousarvion suunnitteluun. 

• Tarkastuslautakunta vaatii tarkkuutta budjetoin-
tiin kaikilta osastoilta.

• Työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Mistä 
johtuu, ettei sitouduta? Esihenkilöiden on paino-
tettava lähtökyselyn tärkeyttä ja keskusteluista 
myös tehdään raportointi lähdön syistä. Saa-
duista vastauksista on myös tehtävä johtopää-
töksiä.

• Nettisivujen lisäksi ilmoitetaan paikallislehtiin 
ajankohtaisista asioista.
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• Laajennettu johtoryhmä jatkoi Vaasan yliopis-
tolta tilattua esimiesvalmennusta.

• Kurikan kaupungin visio on olla Suomen paras 
ja rohkein maaseutukaupunki 2025. Yksi tärkeä 
tavoite saavutettiin, kun Kurikan kaupunki sai 
vastuun lomituspalveluiden järjestämisestä koko 
Etelä-Pohjanmaan alueella 2022 vuodesta 
lähtien.

• Maaseutuparlamentti oli vuoden tapaus, jossa 
maaseutupalvelut, yrityspalvelut ja viestintä 
toimivat tiiviissä yhteistyössä suunnittelussa ja 
järjestelyissä. Tapahtuma toi valtakunnallisesti 
näkyvyyttä ja toi Kurikkaa tunnetuksi korona-
turvallisesti. Myönteinen julkisuus mahdollistaa 
maaseudun tarinan jatkumisen sekä osallistu-
misen tapahtumiin jopa Euroopan laajuisesti. 
Paikallislehti huomioi maaseututoimen Antti-pat-
saalla.

• Etätyösuositus on ollut mahdollista henkilöstölle, 
mikäli työtehtävät sen sallivat ja sen yleistyminen 
oli hyvän varautumisen ja toimivien yhteyksien 
vuoksi helppoa. 

• Vapaassa käytössä oleva langaton wifi-verkko 
on käytössä taajamien keskusaukioilla ja julki-
sissa asiointipisteissä.

• Sähköinen arkistointi etenee sähköisistä lomak-
keista kokoushallintaan ym. toimintoihin. Turvatu-
lostuksen käyttöä laajennetaan edelleen.

• Keväällä otettiin käyttöön Unicefin Lapsiystäväl-
linen kunta -malli kunnan päätösten lapsivaiku-
tusten ennakkoarvioinnin tueksi.

• Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen 
runsas tarjonta tulee korjaamaan ikääntymisen 
vaikutuksia, mielenterveysongelmia sekä syrjäy-
tymistä.

• Energiataloudellisuudessa on otettu iso askel. 
Lämmitysmuotoja on muutettu maalämpöön tai 
kaukolämpöön.

• Lääkäritilanne on ollut hyvä Jurvassakin, ja etä-
lääkäritoiminta on käytössä koko alueella.

• Kunnallistekniikan toimintaan on vaikuttanut 
sähkön hinnan nousu ja sääolosuhteet. Ener-
giatehokkuustoimenpiteillä on kuitenkin vuoden 
aikana saatu säästettyä 25 sähkölämmitteisen 
omakotitalon energiamäärä. Lainasäästöä ker-
tyy jatkamalla valaistuksen saneerausta edel-
leen led-tekniikkaan.
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